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Föredrag av Stefan A/efall på Jönköpingsdagen 7sdagen den 15 januari 2019

Hur påverkas bygg- och bostadspolitiken av 
valresultatet och regeringsbildningen? Vilka 
reformer kan vi förvänta oss?
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Vad är bostadsbrist?
Ø I snitt 0,5 bostad per person – ganska konstant över 

tiden
Ø I grunden en ekonomisk fråga
Ø En fråga om välstånd och krav
Ø Förslitning/ombyggnation
Ø Urbanisering
Ø Hushållsammansättning
Ø Fördelningspolitik
Ø Rörlighet
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Källa: SCB

Ökad befolkning, men ej byggande som 
i andra länder
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Boverkets analys av byggbehovet

Källa: Boverket, 2018

Tidsperiod Totalt Per år

2018-2020 279 000 93 000 

2021-2025 256 000 51 200 

2018-2025 535 000 66 900

Boverkets prognoser bygger på flera samverkande faktorer där befolkningsmängd, 
ålderssammansättning, hushållsstorlek och hushållssammansättning är grundläggande förutsättningar.
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Färdigställda bostäder 1950-2020 (prognos   
2018-2020) och byggbehovsprognos 

Källa: SCB och 
Boverket (2018) 
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Källa: SCB och Boverket

Påbörjade bostäder 2008-2019
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Vad avgör bostadsbyggandet?
Ø Demografi
Ø Makroekonomi
Ø Utbud av mark – detaljplanelagd
Ø Byggkostnader
Ø Finansieringsmöjligheter

- hushållen
- bostadsrättsutvecklare
- privata hyreshusbyggare
- kommunala hyreshusbyggare
Tobins Q över 1

GOD
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Påbörjade bostäder per 1000 inv
medeltal per år 2014K3 - 2017K2

Källa: SCB, bearbetat av Boverket
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Påbörjade bostäder per 1000 inv
medeltal per år 2014K3 - 2017K2

Källa: SCB, bearbetat av Boverket
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Färdigställda bostäder i 
Jönköping 2006-2017
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Färdigställda bostäder i Umeå 
2006-2017
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Ø Inträdet på bostadsmarknaden allt 
svårare för dem med litet kapital  

Ø Den bostadssociala krisen går in i 
vanliga löntagargrupper

Ø Stora invandrargrupper ska in på 
bostadsmarknaden närmaste åren

Ø Efterfrågan måste stärkas hos dem 
som behöver en bostad

Ø Behov och ekonomisk efterfrågan är inte samma sak
Ø Två sidor av bostadsbristen – de med medel/låga 

inkomster, de som är socialt utsatta
Ø Färre billiga hyresrätter i takt med renoveringar

Den bostadspolitiska utmaningen
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Fyrpartiuppgörelsens 
bostadspolitik
1. En omfattande skattereform genomförs som ska … 

minska hushållens skuldsättning och bidra till att förbättra 
bostadsmarknadens funktionssätt... En kraftfull grön 
skatteväxling…

2. Enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden.
3. Slopat bygglov för den som vill bygga ett kafé́, ett ridhus 

eller liknande i anslutning till sin gård. Bygglovsbefrielse 
för altaner

4. Fri hyressättning vid nybyggnation införs.
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Fyrpartiuppgörelsens 
bostadspolitik
5. Låt lägenheternas kvalitet och läge få ett större 

genomslag i hyressättningen. En kommission ska 
kartlägga… och föreslå̊ lämpliga åtgärder…

6. Förhandlingssystemet för befintliga hyresrätter 
reformeras.., ett oberoende skiljedomsförfarande… samt 
tidsgränser för förhandlingar som kombineras med 
ekonomiska sanktioner när dessa inte hålls 

7. Ta bort flyttskatten genom att räntebeläggningen på
uppskovsbeloppet avskaffas. 
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Fyrpartiuppgörelsens 
bostadspolitik
8. Genomför omfattande regelförenklingar för att förenkla 

och förkorta planprocessen.., bl.a. enklare regler för 
byggnation utanför detaljplanelagt område, nya regler om 
utökade möjligheter för privat initiativrätt...

9. Ge hyresvärden och hyresgästen en större frihet att 
komma överens om hur till- och frånval ska prissättas

10.Höj straffen för försäljning av svartkontrakt och 
kriminalisera köpen

11. Översyn av riksintressen
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Fyrpartiuppgörelsens 
bostadspolitik
12.Utredning som medger längre avskrivningstider för 

allmännyttan på svaga bostadsmarknader
13.Gör om investeringsstöden för hyresrätter. Stöden 

koncentreras och effektiviseras samt riktas om mot 
hyresrätter i hela landet. 

14.Ställ minimikrav vid byggande utifrån ett 
livscykelperspektiv. Öka byggande i trä̈. Inför krav på
klimatdeklarationer för klimatbra byggande
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Slutsatser av fyrparti-
uppgörelsens bostadspolitik

q Bra med översyn av strandskydd och riksintresse
q Intressant kring hyressättningen – men det tar tid 

innan det får genomslag.
q Saknar helt förslag om finansiering och inträdet på      

bostadsmarknaden
q Statsfinansiellt reformutrymme slösas bort
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Slutsatser av M/KD-budgetens 
bostadspolitik
q Saknar helt förslag om finansiering och inträdet på 

bostadsmarknaden
q Saknar gemensam bostadspolitik

Vad kan vi hoppas på?
En bred bostadspolitisk överenskommelse grundad 
på en riktig analys och med en långsiktig agenda




